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Zarządzenie Nr 139/17 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 22 listopada 2017 roku 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia 

wysokości maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego oraz wysokości 

stawek stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów 

 

Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 122/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego 

progu otrzymywania stypendium socjalnego oraz wysokości stawek stypendium socjalnego i 

stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, dokonuje się następującej zmiany: 

 

zmienia się treść załącznika do zarządzenia. Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie 

zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 

2017 roku. 

 

         REKTOR 

                                                                                                           

       prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 



 
         Załącznik do zarządzenia nr 139/17 

             z dnia 22 listopada 2017 roku 
 
 
 

Wysokość maksymalnego progu dochodu do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 

akademickim 2017/2018 wynosi 1051,7 zł netto na członka rodziny. 

Wysokość stawek stypendium socjalnego:  

-  700,00 zł.      przy dochodach do  456,30 zł na osobę, 

-  580,00 zł.      przy dochodach od  456,31 zł do  602,30 zł na osobę, 

-  450,00 zł.      przy dochodach od   602,31 zł do  748,30 zł na osobę, 

- 350,00 zł       przy dochodach od 748,31 zł do 894,30 zł na osobę, 

- 300,00 zł      przy dochodach od 894,31 zł do 1051,70 zł na osobę. 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych o niepełnosprawności w stopniu lekkim – 350,00 zł, 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym – 

450,00 zł, 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych o niepełnosprawności w stopniu znacznym - 550,00 

zł, 

Wysokość stawek stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów:  1 100,00 zł 

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1500 zł. 

 

 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 


